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RESUMO

O trabalho apresenta um estudo voltado para a área de retrofit e infraestrutura sustentá-vel, aonde nos últimos anos vem ganhando força no 
Brasil, originado na Europa, onde visa a revitalização das edificações de forma a implantar melhorias e adaptações, conforto e possibilidades de 
utilizar a infraestrutura de edificações antigas para modernização com o intuito de aperfeiçoar recurso com menor impacto ambiental e custos, 
alcançando o mais próximo da realidade sustentável. Diante desse “reaproveitamento” da antiga edificação, o ciclo de vida da nova construção 
deve ser estudado desde a fase de projetos, para um desempenho mais sustentável do empreendimento desde a obra até a sua demolição. O 
presente trabalho divide-se em sete capítulos estruturados da seguinte forma: Primeiro capítulo apresenta uma introdução ao tema, onde é 
destacada a sua importância, seguida do objetivo deste trabalho, além de ter a justificativa da escolha do tema, metodologia adotada para o 
desenvolvimento do trabalho e qual é a sua estrutura. Segundo capitulo descreve o processo de retrofit em um contexto mundial, onde teve sua 
criação na Europa e foi chegando de forma tímida na América do norte e depois na America do Sul. Também faz uma análise mais aprofundada 
no Rio de janeiro de forma a observar o tempo médio de duração das condições das edificações e a classificação do processo de retrofit que pode 
ser rápido, médio e profundo. Neste capítulo também descreve de forma detalhada cada processo. Terceiro capítulo abrange de uma forma mais 
detalhada as técnicas utilizadas no processo de retrofit, existe um comparativo entre uma obra tradicional e retrofit, juntamente alcançar a 
sustentabilidade com novas técnicas, este assunto também será discu-tido. Exploram-se as técnicas de utilização de recursos naturais para 
melhoria das edificações. Quarto capítulo apresenta alguns processos dos mais utilizados no retrofit, onde mostra as melhorias em cada sistema, 
quando utilizado na edificação. Será abordado o living machine que é um sistema de purificação de água, as fachadas ventiladas onde auxilia na 
iluminação natural, telhado verde onde contribui para o isolamento térmico natural, retrofit hidráulico que busca a redução do consumo d’água 
através de equipamentos economizadores, energia solar devido ela ser uma energia limpa e renovável, energia termosolar onde contribui para 
redução significativa da utilização de energia elétrica. No quinto capítulo aborda os tipos de certificados quando é realizado um retrofit. Também 
é detalhado cada tipo de certificado mencionado (LEED, AQUA e Quali-verde), tendo exemplos e critérios utilizados para qualificação de edifícios 
retrofitados. No sexto capítulo é apontado um estudo de caso que faz referência a uma antiga clínica que se tornou em um restaurante 
sustentável chamado Ibérico, localizado no Rio de Janeiro no bairro Jardim Botânico. Há o detalhamento das técnicas utilizadas na fase de 
projeto, onde mostra alternativas sustentáveis na revitalização do edifício. Em fim no sétimo capítulo, foi feito reflexões através de conclusões 
retiradas nesse trabalho e foi citado sugestões de melhorias para o futuro. Após estudo teórico sobre o retrofit chega-se a conclusão que ainda 
não possuímos uma legislação exclusiva, em que o mercado vem conquistando espaço no cenário atual devido às inúmeras construções 
existentes no centro das grandes cidades não tendo mais para onde expandir, sendo uma solução a utilização desse processo. Assim percebemos 
a necessidade de normas de legislação própria. Com sugestão de melhoria para o processo de retrofit seria de grande avanço um estudo mais 
detalhado em relação à legislação existente deveria criar normas próprias para melhor atendimento às técnicas utilizadas nesse processo, que 
visa uma edificação agradável com enfoque na sustentabilidade.
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